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LITURGI
GKI GUNUNG SAHARI
“TUHAN HADIR DI TENGAH HIDUP YANG GETIR”
MINGGU 5 SESUDAH EPIFANI, 4 FEBRUARI 2018
(Pk 08.00 – Baptisan Dewasa, Sidi & Penerimaan Anggota
Pk 10.30 – Baptisan Anak)
Pdt = Pendeta; Pnt = Penatua; J = Jemaat

1. PERSIAPAN
-

Organis/pianis mengalunkan lagu-lagu gerejawi
Saat teduh/doa pribadi
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam kebaktian)
Penegasan pokok-pokok penting warta jemaat (tepat pada jam kebaktian)

I. JEMAAT BERHIMPUN
(Berdiri)
2. PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
J

: (Menyanyikan, “Tuhan Allah hadir”, KJ 17, do=as, 2 dan 3 ketuk)
1. Tuhan Allah hadir pada saat ini
hai sembah sujud di sini
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa
tunduklah menghadap Dia
Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan
dalam kerendahan.

-

Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk Penatua dan Pendeta

4. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu
mengagungkan-Mu selalu
Hingga aku ini, sungguh beribadat
sama seperti malaikat
Dan benar mendengar firman-Mu, ya Tuhan
agar kulakukan!
3. VOTUM
2

Pdt : Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa, Putera dan Roh
Kudus!
J
: (Menyanyikan) Amin, amin, amin
4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan
dari Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus, menyertai Saudara
sekalian!
J
: Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengenal Allah
dengan lebih dekat dan lebih akrab. Kita mengenal Allah bukan
hanya sebagai Bapa, tetapi juga Allah sebagai Imanuel, Allah
yang menyertai kita, yaitu Allah Yang Mahahadir. Allah selalu
hadir di dalam hidup kita, sebagai orang percaya, pada saat
senang dan saat getir hidup kita. Ia selalu menolong kita dengan
kuasa dan kasih-Nya, supaya kita selalu terdorong untuk
semakin percaya kepada-Nya dan untuk terus kabarkan tentang
Dia kepada sesama. Dalam segala hal, biarlah bersama Rasul
Paulus kita pada akhirnya dapat serukan dan saksikan,
“Terpujilah Allah, … Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah
sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala
penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka,
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan
penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah” (2 Kor 1:34).
6. NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyanyikan, “Allah Hadir Bagi Kita”, KJ 18, do=g, 3 ketuk)
1. Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat
Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat
Refrein:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah!
Baharui hati kami, o, curahkan kurnia
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2. Allah hadir, sungguh hadir, di jemaat-Nya yang kudus
Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita t’rus
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (berdoa mengaku dosa dan mengakhirinya dengan kata) ...
Amin!
8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “’Angin Ribut
Menyerang”, KJ 30a, do=f, 6 ketuk)
1. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku
Ombak ganas menerjang, aku lari pada-Mu
Jurus’lamat, tolonglah dan pandukan bidukku
Hingga aku sampailah, di labuhan yang teduh.
4 Kelimpahan kasih-Mu, jadi sungai yang segar
Menghapuskan dosaku, dan membuatku benar
Air Hayat mulia, puaskanlah anak-Mu
Hingga Kau selamanya, memenuhi batinku.
(Berdiri)

9. BERITA ANUGERAH
Pdt

J

: Berita anugerah kita dengar dari YESAYA 55:6-7, “Carilah
TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya
selama Ia dekat!. Baiklah … orang jahat meninggalkan
rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia
akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi
pengampunan dengan limpahnya”.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
: Syukur kepada Allah!
(Sambil menyanyikan, ”Salam Damai”,
Jemaat saling bersalaman)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai
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Kar'na kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tu…han … ba…gi…mu
10. NYANYIAN JEMAAT
J

: (menyatakan tekad hidup barunya, dengan menyanyikan,
“Besarkan Nama Tuhan”, KJ 46, la=d, 2 ketuk))
1. Besarkan nama Tuhan, Haleluya!
Kasih-Nya tak berkurang, Haleluya!
Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya
Berkat-Nya ditemukan, Haleluya!
2. Dib’ri-Nya hidup baru, gelap menjadi t’rang
Sabda-Nya besertamu, di ngarai yang kelam
Hai kamu yang selalu, pada-Nya berpegang
Tak usah ragu-ragu, tuntunan-Nya tent’ram.
(Duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
Pdt
J

: (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
a. Bacaan Pertama
Pnt : Bacaan pertama diambil dari YESAYA 40:21-31 (kemudian
membacakannya).
21
Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah
diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu
mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan?
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22

J

Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang
penduduknya seperti belalang; Dia yang membentangkan langit
seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman!
23
Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada
dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja!
24
Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan,
baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia
meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan
diterbangkan oleh badai seperti jerami.
25
Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan
Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus.
26
Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah: siapa yang
menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara
mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya?
Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan
maha kuat.
27
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan
berkata begini, hai Israel: "Hidupku tersembunyi dari TUHAN,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku?"
28
Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN
ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung;
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga
pengertian-Nya.
29
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah
semangat kepada yang tiada berdaya.
30
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terunateruna jatuh tersandung,
31
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN
mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik
terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak
menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

b. Mazmur Tanggapan
Pnt : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan memadahkan
MAZMUR 147:1-7!
J
: (Pertama Song Leader, setelah itu jemaat menyanyikan)
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Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita
bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan
SL : 1. Tuhan membangun Yerusalem.
Umat yang cerai berai, Dia kumpulkan
Dia sembuhkan orang yang patah hatinya
Dan membalut luka-luka mereka
J : (menyanyikan)
Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita
bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan
SL : 2. Dia menentukan jumlah bintang-bintang
dan menyebut nama-nama semuanya
Besarlah TUHAN, berlimpah kekuatan
Kebijaksanaan-Nya tidak terhingga
J

: (menyanyikan)
Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita
bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan

SL : 3. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi
tapi Dia rendahkan orang-orang fasik
Bernyanyilah bagi-Nya dengan nyanyian syukur
bermazmurlah bagi-Nya dengan kecapi.
J

: (menyanyikan)
Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita
bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan

c. Bacaan Kedua
Pnt : Bacaan kedua diambil dari 1 KORINTUS 9:16-23 (kemudian
membacakannya).
16
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai
alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan
bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. 17
Kalau andaikata aku melakukannya menurut kehendakku
sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku
melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan
itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan
kepadaku. 18 Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini:
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J

bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa
aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
19
Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku
menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh
memenangkan sebanyak mungkin orang. 20 Demikianlah bagi
orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku
memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang
hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang
hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak
hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan
mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21 Bagi orangorang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi
seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku
hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat
memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum
Taurat. 22 Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti
orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka
yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segalagalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa
orang dari antara mereka. 23 Segala sesuatu ini aku lakukan
karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya.
Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

d. Bacaan Ketiga
Pdt : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MARKUS 1:29-39 (membacakannya)
29
Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus
dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. 30 Ibu mertua
Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera
memberitahukan keadaannya kepada Yesus. 31 Ia pergi ke
tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Ia
membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian
perempuan itu melayani mereka. 32 Menjelang malam, sesudah
matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang
menderita sakit dan yang kerasukan setan. 33 Maka
berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 34 Ia
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J

menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacammacam penyakit dan mengusir banyak setan; Ia tidak
memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka
mengenal Dia.
35
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan
pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
36
Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia; 37 waktu
menemukan Dia mereka berkata: "Semua orang mencari
Engkau." 38 Jawab-Nya: "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke
kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku
memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang." 39 Lalu
pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam
rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang
melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya (3x).

13. KOTBAH
Pdt
: (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema: “Tuhan Hadir
Di Tengah Hidup Yang Getir”)
14. SAAT HENING
15. PUJIAN
(06.00) Gema Kasih
(10.00) Kolintang 1
(08.00) SDK3 Penabur (17.00) G4 Voice
16. PENGAKUAN IMAN (khusus kebaktian pukul 06.00 & 17.00)
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala
zaman, kita mengingat dan mengucapkan ulang Pengakuan
Iman Rasuli sebagai pengakuan iman kita!
J
: Aku percaya … dst.
--------------------- (Duduk, khusus kebaktian pukul 08.00) ----------------------

III.A. BAPTISAN DEWASA, SIDI & PENERIMAAN
ANGGOTA
17. PENGANTAR
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Pdt : (menyampaikan pengantar)
18. DOA SYUKUR
Pdt : (berdoa syukur)
19. PERNYATAAN IMAN
A. Baptis Dewasa & Sidi/Pengakuan Percaya
Pdt
: Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku
dimohon untuk berdiri!.
Supaya nyata di hadapan Jemaat Tuhan saat ini,
hendaklah Saudara menyatakan iman Saudara, dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
 Percayakah Saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan
Pemelihara kita; kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan
dan Juruselamat kita; dan kepada Roh Kudus yang
membarui hidup kita?
 Apakah Saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa
berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan
hidup lama, dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai
Juruselamat dan menjadi saksi-Nya?
 Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang
menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus
Kristus?
 Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi
anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas
pengutusan-Nya, yaitu dengan setia mengambil bagian
dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan
pelayanan dan kesaksian?
 Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan menaati
ajaran dan Tata Gereja GKI?

Pdt

: Apakah jawaban Saudara … (nama calon)?

Calon : Ya, dengan segenap hati saya!
B. Penerimaan Anggota
Pdt
: Kami bersukacita karena Saudara-saudara menyatakan
keinginan Saudara-saudara untuk menjadi anggota
Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa
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Saudara-saudara sungguh berketetapan untuk menjadi
anggota GKI, saya mengundang Saudara-saudara untuk
berdiri. Di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya, hendaklah
Saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:




Pdt

Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi
anggota Gereja Kristen Indonesia ?
Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan menaati
ajaran dan Tata Gereja Gereja Kristen Indonesia?
Apakah Saudara berjanji untuk dengan setia mengambil
bagian
dalam
mewujudkan
persekutuan
serta
melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota
Gereja Kristen Indonesia?

: Apakah jawaban Saudara … (nama calon)?

Calon : Ya, dengan segenap hati saya!
20. PENGAKUAN IMAN
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala
zaman, kita mengingat dan mengucapkan ulang Pengakuan
Iman Rasuli sebagai pengakuan iman kita!
J
: Aku percaya … dst.
21. SAMBUTAN JEMAAT
Pdt : (Menyanyikan, ”Berserah Kepada Yesus”, KJ 364, do=es, 4
ketuk)
4. Berserah kepada Yesus, kuberikan diriku
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu!
Refrein:
Aku berserah, aku berserah
Kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!
22. PELAYANAN
A. Baptis Dewasa
Pdt
: … (nama calon), aku membaptiskan engkau dalam nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin! (selanjutnya
dibacakan ayat).
B. Sidi/Pengakuan Percaya
Pdt
: … (nama calon), Allah yang telah memulai pekerjaan
yang baik dalam diri Saudara, memimpin dan menopang
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Saudara dalam melayani Kristus dan Kerajaan-Nya, serta
memberkati, menjaga dan memelihara Saudara selamalamanya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin!. (selanjutnya dibacakan ayat).
C. Penerimaan Anggota
Pdt
: … (nama calon), berdasarkan pengakuan dan
penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya
Saudara di gereja asal Saudara, sebagai hamba Tuhan
Yesus Kristus, saya menyatakan Saudara menjadi
anggota Gereja Kristen Indonesia, dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Amin! (selanjutnya dibacakan
ayat).
23. UCAPAN BERKAT
Pdt : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil
Saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal,
melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
Saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya!
Amin.
J
: (menyanyikan doksologi KJ 303, sementara penumpangan
tangan berlanjut)
Pujilah Khalik semesta
sumber segala kurnia;
surga dan bumi, puji t’rus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
24 PESAN
A. Bagi Yang Baptis Dewasa & Sidi
Pdt
: (menyampaikan pesannya)
B. Bagi Yang Diterima Sebagai Anggota
J
: (menyampaikan pesannya)
(Mereka yang Baptis/Sidi/Anggota Baru menghadap jemaat)
25 PESAN BAGI JEMAAT
Pdt : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini
sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan
Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling
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memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan
jemaat karya Allah semakin tampak nyata.
J

: Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami
menyambut Saudara-saudara untuk bersama dengan kami
bersekutu, bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita
adalah satu tubuh dalam Dia.

--------------------- (Duduk, khusus kebaktian pukul 10.30) ----------------------

III.B. BAPTISAN ANAK
24. PENGANTAR
Pdt : (menyampaikan pengantar)
25. VOKAL GRUP TULIP (2)
PS : (menyanyikan lagu, “Yesus Tetap Setia”)
26. DOA SYUKUR
Pdt : (berdoa syukur)
27. PERNYATAAN IMAN
Pdt : Saudara-saudara, yang anak-anaknya akan dilayankan baptisan
kudus dimohon untuk berdiri!.
Supaya nyata dihadapan Jemaat, saya mengajak Saudarasaudara untuk mengingat baptisan Saudara-saudara sendiri dan
menyatakan iman yang merupakan iman Saudara-saudara, yang
akan diajarkan kepada anak-anak Saudara-saudara, dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:




Pdt

Percayakah Saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara
kita; kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan dan Juruselamat
kita; dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita?
Apakah Saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan
Saudara berlaku juga untuk anak Saudara?
Apakah Saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak Saudara
ini dan mengajarkan Firman Allah kepadanya?

: Apakah jawaban Saudara … (nama orangtua)?

Calon : Ya, dengan segenap hati kami!
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28. PENGAKUAN IMAN
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala
zaman, kita mengingat dan mengucapkan ulang Pengakuan
Iman Rasuli sebagai pengakuan iman kita!
J
: Aku percaya … dst.
29. SAMBUTAN JEMAAT
Pdt : (Menyanyikan, ”Berserah Kepada Yesus”, KJ 364, do=es, 4
ketuk)
4. Berserah kepada Yesus, kuberikan diriku
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu!
Refrein:
Aku berserah, aku berserah
Kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!
30. PELAYANAN BAPTISAN ANAK
Pdt : … (nama calon), aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin! (selanjutnya dibacakan ayat).
31. UCAPAN BERKAT
Pdt : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil
Saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal,
melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
Saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya!
Amin.
J
: (menyanyikan doksologi KJ 303, sementara penumpangan
tangan berlanjut)
Pujilah Khalik semesta
sumber segala kurnia;
surga dan bumi, puji t’rus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
26 PESAN BAGI ORANGTUA/WALI
Pdt : (menyampaikan pesannya, dan setelah itu para orangtua/wali
menghadap jemaat)
27 PESAN BAGI JEMAAT
Pdt : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai
anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris
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Kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka
dan orangtua/wali mereka dalam pendidikan iman mereka!
J

: Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami
menyambut Saudara-saudara untuk bersama dengan kami
bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena
kita satu tubuh dalam Dia.

32. VOKAL GRUP TULIP (1)
PS : (menyanyikan lagu, “’Ku Pinta”)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. DOA SYAFAAT
PL : (berdoa-syafaat)

IV. PELAYANAN PERSEMBAHAN
34. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan kita, firman
Tuhan dari ROMA 11:36 yang berkata, “Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya”.
35. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Sementara menyanyikan, “Tabuh Gendang”, KJ 292, do=c, 2
ketuk, jemaat memberikan persembahannya, melalui kantong
persembahan yang diedarkan)
1. Tabuh gendang! Sambil menari
nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus kecapi:
mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar
t’lah dilakukannya, terhadap umat-Nya!
2. Israel pun atas berkat-Nya
riang gembira bermazmur
Ikut serta kita percaya
dan kepada-Nya bersyukur:
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”TUHAN-lah baik, kasih-Nya ajaib
kekal selamanya, terpuji nama-Nya!”
3. Dulu telah dari himpitan
Ia bebaskan umat-Nya
Habis mendung Ia berikan
sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus
Bebanmu yang berat, diganti-Nya berkat!
(Berdiri)
36. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus.
J
: Amin.

V. PENGUTUSAN
37. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan, “Hai, Jangan Sendirian”, KJ 352, do=d, 4
ketuk)
1. Hai, jangan sendirian jalanmu ‘kau tempuh:
Bebanmu jadi ringan bersama Tuhan-Mu
Jikalau ’kau bersusah dan berkeluh kesah
Hai, pikullah semua bersama-Nya!
Hai, pikullah semua bersama-Nya!
2. Tuhanmu bersedia menjadi Kawanmu
Dengan menyambut Dia hatimu pun sembuh
Air mata Ia hapus dan jiwamu lega
Arahkanlah matamu kepada-Nya!
Arahkanlah matamu kepada-Nya!

38.

PENGUTUSAN
Pdt
J
Pdt
J
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:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kritus!.
Syukur kepada Allah.

Pdt : Terpujilah Tuhan!.
J
: Kini dan selamanya.
39.

BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J
: (Menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x

”Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku;
apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati”
(Yeremia 29:13)
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